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   تقرير اختبار مقياس اقمار صناعية 

  hd سباروز سات
من سباون

. موالف حساس جدا .	 
. تعرف سهل على اسم القمر الصناعي .	 
. يقبل ملفات ini  من خرائط االقمار الصناعية 	 

الشائعة .
. يقارن المحلالت المفضلة للمرتفعة الجودة .	 
. طرق قابلة للتوسع لتصدير بيانات القياس .	 
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   تقرير اختبار مقياس اقمار صناعية 

 اداء قوي جدا 

www.TELE-satellite.com/
TELE-satellite-1205/eng/spaun-sparos.pdf

SPAROS SAT HD
Very useful meter for setting up critical 

satellite systems

يأتي سباون سباروز hd  بغالف بالستيكي قوي . بفضل 
 . احترام  بدون  عاملته  ان  و  حتى  المقياس  ينكسر  لن  هذا 
في  المرفق  الحزام  بتوصيل  قمت  اذا  و  انيق جدا  الغالف  ان 
 . رقبتك  على  المحلل  تعليق  مريح  بشكل  يمكنك   ، العبوة 
عند فتحه ، يمكن استخدام الرفرف كواقي لشاشة العرض من 
اشعة الشمس . اضافة لذلك فان الجانب الداخلي من الرفرف 
هو مكان ممتاز للنظر الى ورقة االلمونيوم التي يوجد عليها 

تعليمات البدء السريع لهذا النموذج .
كريستال  بشاشة عرض    hd سات  سباروز  تزويد  تم     
خلفي  على ضوء  تحتوي  و  جدا  واضحة    4.3 بأبعاد  سائل 
كما   . مستديرة  تعديل  حلقة  و  ازرار  ثمانية  يوجد   . ساطع 
و  ميكانيكية  حلقة  ليست  انها   ، توقعت  تكون  ان  يمكن 
لكنها حساسات مرتبة بنظام و التي يمكنها اكتشاف حركات 
اصبعك التي باتجاه او عكس اتجاه عقارب الساعة . الثالثة 
ازرار التي على يسار الحلقة في الصف االعلى هى : مفتاح 
قائمة  النواقل ( و  قوائم   ( المعلمات  قائمة   ، اطفاء   / تشغيل 
 : المحلل  اوضاع  الختيار  يستخدم  االسفل  الصف   . االعداد 
الى  المتبقيين  الزرين   . تلفزيون  ال قياس و مشاهدة   ، طيفي 
يمين الحلقة هما : دخول او خروج . اضافة لشاشة العرض 
الى  لالشارة  واحد   : اشارة  ضوئي  يوجد   ، التحكم  اداوات  و 
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1  -  مشهد العرض الطيفي 
2  -  نتائج قياس ناقل بث فيديو رقمي عبر االقمار الصناعية DVB-S - اول نافذة 

 .
3  -  نتائج قياس ناقل بث فيديو رقمي عبر االقمار الصناعية DVB-S - ثاني 

نافذة . 
 ) QPSK ( 4  -  جدول كوكبة نواقل بث فيديو رقمي عبر االقمار الصناعية

5  -  نتائج قياس ناقل الجيل الثاني لبث الفيديو الرقمي عبر االقمار الصناعية 
DVB-S 2  - اول نافذة 

6  -  نتائج قياس ناقل الجيل الثاني لبث الفيديو الرقمي عبر االقمار الصناعية 
DVB-S 2  - ثاني نافذة 

7  -  جدول كوكبة نواقل الجيل الثاني لبث الفيديو الرقمي عبر االقمار الصناعية – 
 ) 8PSK (

8  -  فيديو MPEG-2  مفكوك الترميز 
9  -  يمكن اختيار كل قناة مفتوحة من هذا الناقل للمشاهدة 

10  -  ال ، ان الهوائي خاصتك ليس موجها الى انتلسات  10 02-  على الموقع 
1  غرب و ال يمكن لسباروز سات hd   العثور على اي من االربعة نواقل من هذا 

القمر الصناعي 
11  -  هذا صحيح ! ان الهوائي خاصته موجه الى هوتبيرد ) على الموقع 13  شرق 

. تمكن سباروز من العثور على االربعة نواقل المرفقة مع هذا القمر الصناعي . 
يله عن طريق مقارنة  بعد ضغطة ثانية على زر ، فان المحلل يضع اشارة على تحل

المعلومات المرسلة في جداول الشبكة للنواقل ) انظر الى النافذة المنبثقة في 
المقدمة ( 

12  -  في هذه القائمة ، يمكنك ضبط سباروز للعمل مع اي نظام استقبال تقريبا 
13  -  يتم استخدام هذه النافذة العداد واجهة المستخدم و ادارة ذاكرة المقياس و 

البرنامج التشغيلي 
14  -  جميع النواقل المرفقة باعداد االستقبال مسبق البرمجة ) على سبيل المثال 

، محول دايسك 1.0  و اربع وحدات خفض ضجيج ( يتم قياسها . يمكن تخزين 
النتائج في الذاكرة الداخلية و نسخها الحقا لذاكرة 

تزويد الطاقة لوحدة خفض الضجيج 
البطارية  ان  الى  لالشارة  االخر  و 

الداخلية تم شحنها . 
rf  بموصل  اضافة لوجود مدخل 
من نوع f  ، يوجد ايضا : منفذ ناقل 
تسلسلي  ناقل  منفذ   ، عام  تسلسلي 
تيار  ادخال  مقبس  و  مصغر  عام 
االيمن  الجانب  على    dc كهربائي 
منفذ  استخدام  يمكن   . للمقياس 
اما  لتحميل  العام  التسلسلي  ناقل  ال
ملفات  او  جديد  تشغيلي  برنامج 
و  نواقل  بيانات   ( جديدة  اعدادات 
جاهزة  تكون  التي   ) هوائي  اعدادت 
القيام  يتم  بالطبع   . الحاسوب  على 
بهذا بعصا ذاكرة ناقل تسلسلي عام . 
يمكنك ايضا تحميل نتائج القياسات 
الى  المقياس  من  الشاشة  صور  او 
العام . بهذه  التسلسلي  ناقل  ال عصا 
بيانات  ال معالجة  يمكنك   ، الطريقة 
الحقا على الحاسوب . يأتي سباروز 
تسلسلي  ناقل  بعصا    hd سات 
االعدادات  ملفات  على  تحتوي  عام 
تلك  مع  تتماشى  التي  االساسية 
المقياس  في  مسبقا  المبرمجة 
 . الحقا  هذا  عن  المزيد  سيأتي    .
تحتوي عبوة سات hd  على محول 
كما هو    ac /dc نمط توصيل من 

متوقع . 

باستخدام  تبدأ  ان  يجب  كيف  اذا 
هى  هذه  ؟   hd سات  سباروز 
ثابت  بسيط  نصيحتنا العداد هوائي 
و  سارية  على  طبقك  تثبيت  بعد   .
ضجيج  خفض  وحدة  بتوصيل  قمت 
الى  المحلل  بتوصيل  قم   ، مكانها 
بعد تشغيل   . الضجيج  وحدة خفض 
سباروز سات hd ، اذهب الى قامة 
المزود   " بتغيير  قم  و  االعدادات 
للقمر الصناعي " من اطفاء  البعيد 
الى تشغيل او آلي . الخطوة االخرى 
لالعدادات التي ينصح بها اذا كنت ال 
تريد اعادة العمل كل مرة تقوم فيها 
بتشغيل المحلل . االعدادات المتبقية 
الضبط سوف تكون جيدة  قائمة  في 
الطبق  اعدادات  مستخدمي  لمعظم 
مجهزة  انها  حيث  اروبا  في  الثابت 
كيو  للنطاق  الضجيج  خفض  لوحدة 

ku  العالمية . 
تالية هى تحويل المحلل  الخطوة ال
الى الوضع الطيفي ) الزر الموجود 
 ) االزرار  صف  في  اليسار  اقصى 
و تحويل السمت و االرتفاع الخاص 
اقصى  ترى  حتى  خاصتك  بالطبق 
حد من االشارة على شاشة العرض . 
حتى  لطبقك  دقيق  بعملية ضبط  قم 
يقوم  االن   . اشارة  اعلى  الى  تصل 
قمر  باستقبال  خاصتك  الهوائي 

لمعرفة  ؟  هو  ما  لكن  و  صناعي 
مرة  الطيف  زر  على  اضغط   ، ذلك 
و  الطيف  يختفي  سوف   . اخرى 
قوة  تعرض  خارطة  ترى  ان  يمكنك 
لقمر  نواقل  الربعة  االشارة  وجودة 
اسم  عرض  يتم   . واحد  صناعي 
العلوي  الجزء  في  الصناعي  القمر 
يشير  طبقك  كان  اذا  نافذة.  ال من 

سوف   ، الصناعي  القمر  هذا  الى 
و  مرتفع  اخضر  جودة  شريط  ترى 
ايقونة مبتسمة خضراء . اذا لم تكن 
كذلك ، فان االشرطة التي تشير الى 
منخفضة  تكون  االشارة سوف  جودة 
المبتسم  الوجه  و  تماما  فارغة  او 
في   . احمر  و  حزينا  يكون  سوف 
زر  على  اضغط   ، الحالة  هذه  مثل 
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لتغيير  الحلقة  استخدم  و  ادخال 
العملية  واصل   . الصناعي  القمر 
حتى تعرف اي قمر صناعي وجهت 

اليه طبقك . 
طبقك  يشير  اين  تعرف  عندما 
تحتاج  كنت  اذا  ستعرف  فانك   ،
فاذا  غربا  او  شرقا  لتحريكه 
استقبال  اردت  المثال  سبيل  على 
  28.2 الموقع  على    2 يوروبيرد 
سباروز  باستخدام  اكتشفت  و  شرق 

يا الى  سات hd  ان طبقك موجه حال
فانك ستعرف   ، هوتبيرد 13  شرق 
  15 تحريكه  عليك  يتوجب  انه 
المحلل  بتحويل  قم   . شرقا  درجة 
 ( الطيفي  الوضع  الى  اخرى  مرة 
عن طريق الضغط على زر الوضع 
بتحريك  قم  و   ) مرتين  الطيفي 
حتى  الشرق  باتجاه  ببطء  طبقك 
 . االشارة  مؤشرات  اخرى  مرة  ترى 
قم  و  االرتفاع  و  السمت  بضبط  قم 

اقصى  على  تحصل  حتى  بالتدوير 
قمر  اي  بفحص  قم  و  اشارة  درجة 
بعد  و  الطريقة  بهذه   . هو  صناعي 
على  تحصل  سوف   ، جيزة  و  فترة 
طبقك موجها الى يوروبيرد  2  على 

الموقع 28.2  شرق .
ليس  ؟  العملية  ينهي  هذا  هل 
انفاق  بعد  انه  واثقون  نحن   . تماما 
فانك   ، اشارة  محلل  على  المال 
بدقة  اطباقك  كل  في ضبط  سترغب 

الى  للتحويل  الوقت  فانه   ، لذا   .
 ) القياس  زر   ( االن  القياس  وضع 
تكون  عندما  دخول  مفتاح  اضغط   .
كلمة اعداد معلمة في اعلى شاشتك 
تغيير  بتنشيط  هذه  يقوم  سوف   .
و  الحلقة  بتغيير  قم  االن   . النواقل 
عالية  قراءة  يعطي  ناقل  على  اعثر 
للضجيج  ناقل  ال معدل  و    rf لطاقة 
يبدأون  التركيب سوف  فني  بعض   .
للطبق  النهائية  االعدادات  بعمل 
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Satellite name Orbital position Orientation

TURKSAT 2 42 E

ASTRA 2   28.2 E

ASTRA 3   23.5 E

ASTRA 1   19.2 E

EUTEL W2  16 E

HOT BIRD  13 E

INTL 10 02 1 W

ATLANTIC 3 5 W

ATLANTIC 2 8 W

HISPASAT  30 W

66 67TELE-satellite International  —  The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine  —  04-05/2012  —  www.TELE-satellite.com www.TELE-satellite.com  —  04-05/2012  —  TELE-satellite International  —  The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine

15  -  قوائم قابلة للتحرير لجميع االقمار الصناعية و النواقل مبرمجة مسبقا في 
  hd الذاكرة الداخلية لسباروز

16  -  واحد من الكثير من االعدادات المبرمجة مسبقا في الذاكرة الداخلية للمقياس 
و هذا االعداد المثال هو لنظام استقبال قمر استرا  1  / هوتبيرد بدايسك 1.0  

17  -  ملف اعداد اخر يخزن المعلومات حول اية اربعة نواقل لقمر صناعي يجب ان 
يتم استخدامها عند التعرف على محاذاة الهوائي 

18  -  مشهد العرض الطيفي يمكن تخزينه و نسخه الحقا على عصا ناقل تسلسلي 
عام كملف رسومي 

19  -  يمكن لمشهد العرض الطيفي ان يتم تخزينه كملف csv  يحتوي على قائمة 
من القيم و بعد تحويله لملف اكسل ، يمكنك عمل خارطتك الخاصة 

20  -  النواقل المخصصة العداد االستقبال المسبق ) هنا : هوائي ثابت موجه الى 
 ....  bmp قمر تركسات على الموقع 42 شرق ( يمكن حفظه كرسم

21  -  .... او ملف csv  و الذي يمكن فتحه بواسطة اي برنامج اكسل و معالجته 
او عمل خريطة عند الحاجة .

لكن  و  الشاشة  هذه  الى  بالنظر 
مرة  قياس  على  الضغط  نقترح 
و  تالية  ال نافذة  ال عرض  و  اخرى 
معدل  عرض  يتم   ، بينها  من  التي 
السفلي  الخط   (  mer الخطأ  تغيير 
المعلمة  ( . معدل تغيير الخطأ هو 
عادة   . تكبيرها  عليك  يتوجب  التي 
 ، للسمت  جدا  حساسة  تكون  ما 
ثابت  بكونه  الميل  و ضبط  االرتفاع 
. انها المعلمة المفضلة لدينا عندما 
تقوم بالضبط الدقيق للهوائي . عند 
تالحظ   ، الخطأ  تغيير  معدل  تكبير 
االخضر  الشريط  بتكبير  تقوم  انك 
االخر ايضا . و حقيقة االمر فان هذا 
كل ما عليك القيام به لضبط طبقك .
ما نحصل عليه من سباروز سات 
hd  لهذا العمل كان مبرمجا مسبقا 
االكثر  الصناعية  لالقمار  ببيانات 
سباون  اضافت   . اروبا  في  شيوعا 
عام  تسلسلي  ناقل  عصا  ايضا 
بملفات اعدادات بنسق اكسل و التي 

لنسق  تحويلها   ، تحريرها  يمكنك 
المقياس  لذاكرة  تحميلها  و    csv
الداخلية . ان المحلل ال يقبل ملفات 

xls  مباشرة . 
بيانات  ملفي  سباون  الجهزة 
و    sat . xls يسمى  االول   .
االقمار  بجميع  قائمة  على  يحتوي 
سباروز  من  ترغب  التي  الصناعية 
عليها  التعرف  على  قادرا  يكون  ان 
المتوافقة  االربعة  للموالفات  اضافة 
في  يوجد  كان   . صناعي  قمر  لكل 
عليه  نا  حصل الذي  المحلل  ذاكرة 
  10 مع  متوافق  ملف  لالختبار 
اقمار صناعية اوروبية كما هو في 

الجدول في االسفل. 
قمر  لكل  نواقل  اربعة  تعريف  تم 
بث   ، القطبية   ، التردد   ( صناعي 
فيديو رقمي عبر االقمار الصناعية 
ثاني لبث الفيديو  dvb-s ، الجيل ال
الصناعية  االقمار  عبر  الرقمي 
 .  ) الترميز  معدل   ،   dvb-s2

استخدام  يتم   ، مسبقا  تعرف  كما 
سات  سباروز  قبل  من  النواقل  هذه 
الصناعي  القمر  على  للتعرف    hd
اطفاء  تم   ، المثال  سبيل  على  اذا   .
بيانات  يرسل  ال  و  النواقل  هذه  احد 
اخر  بواحد  بياناته  استبدال  عليك   ،
بتحرير  تقوم  بعدما   . نشطا  يكون 
ماكرو  تنفيذ  عليك   ،   xls ملف 
مدمج في اكسل ، و سيتم عمل ملف 
csv  و الذي عند حفظه على عصا 
استيراده  يمكن  عام  تسلسلي  ناقل 

للمقياس . ان هذا بسيط حقا . 
االخر  االعداد  ملف  عن  ماذا  و 
اضافة   . قليال  معقد  انه   ، حسنا  ؟ 
الصناعية  االقمار  لتعريف 
 ، االربعة  نواقلهم  على  باالعتماد 
يمكن لسباروز سات hd  قياس عدد 
نتائج  اكبر من نواقلها و ان يعرض ال
هذا  حفظ  يمكن   . جدول  شكل  على 
الى  تصديره  و  الذاكرة  في  الجدول 
للمزيد  عام  تسلسلي  ناقل  عصا 

هذه  تكون  ان  يمكن   . المعالجة  من 
الخاصية مفيدة لفحص اذا كان نظام 
نواقل  استقبال  يمكنه  االستقبال 
مختلفة  قطبيات  و  لترددات  متعددة 
تتطلب  االستقبال  انظمة  بعض   .
القمر  بين  تبديل  ل ل دايسك  اوامر 
سباروز  امر  يمكننا  و  الصناعي 
طريق  عن  بهذا  لقيام  ل   hd سات 
االعداد  ملف  في  المعلمات  وضع 

الثاني .
لكنه  و  ايضا  اكسل  ملف  انه 
اولى  في   .   sconf . xls يسمى 
على  يحتوي  ان  يمكن   ، صفحاته 
ناقل من اي عدد  الف  الى  ما يصل 
في   . تحتاجها  التي  االقمار  من 
يمكنك  االخرى  العشرين  الصفحات 
النظمة  االعداد  بيانات  تخزين 
على   ، لذا   . مخصصة  استقبال 
  lst 00 القائمة فان   ، المثال  سبيل 
نواقل  ارقام  على  تحتوي  ان  يمكن 
استرا  قمر  من  لنواقل  ل فقط  تعود 
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1  ) هوائي ثابت ، ال حاجة الوامر 
  lst 02 القائمة  بينما   .  ) دايسك 
العداد  مخصصة  تكون  ان  يمكن 
تحتوي  ان  و  صناعيين  قمرين 
و    1 استرا  من  النواقل  ارقام  على 
 : الدايسك  الوامر  اضافة  هوتبيرد 
موقع a  موقع b . لذا عندما يكون 
اعداد  لديه  زبون  التركيب  فني  لدى 
احادية  ضجيج  خفض  بوحدة  شائع 
يجعل  فانه   ، هوتبيرد  و    1 السترا 
النظام    يقيس    hd سات  سباروز 
باستخدام اعدادات lsto2  . ال توجد 
او  النواقل  بيانات  الدخال  حاجة 
اوامر الدايسك يدويا – سوف يتعرف 
المحلل على ما يجب القيام به لقياس 
النواقل من قمرين صناعيين . يمكن 
ما  على    sconf . xls يحتوي  ان 
قائمة  كل  في  ناقل    50 الى  يصل 
 )  lst19 و حتى  lst0 اعداد ) من
  sconf.xls ملفات  تحرير  يمكن   .
ملفات  بتوليد  تقوم  و    sat. Xls و 
تمكين  يتم  عندما  لسباروز    csv

ماكرومعين في  اكسل . 
اضافة  اردنا  اذا  نفعل  ماذا  لكن 
او  الصناعية  االقمار  من  المزيد 
االدخال  هل   – النواقل  من  المزيد 
 ! ال  ؟  الوحيد  الخيار  هو  اليدوي 
  ini ملفات  بتحميل  تقوم  ان  يمكنك 
على  تحتوي  التي  و  االنترنت  من 
صناعي  قمر  لكل  نواقل  بيانات 
ممكن . انها متوفرة على الصفحات 
www. بخرائط اقمار صناعية مثل
تتبعت  اذا   .  satbeams.com
 ، المستخدم  دليل  في  التعليمات 
بتحميل  تقوم  كيف  تعرف  سوف 
لصفحات  استيرادها  و    ini ملفات 

اكسل . 
يمكن لسباروز hd  القيام بما هو 
اكثر مما وصفنا حتى االن . فاضافة 
بناء  الصناعي  القمر  على  للتعرف 
قراءة  يمكنه   ، نواقل  االربعة  على 
الطريقة  بهذه  و  الشبكة  جدول 
للمحلل  يمكن   . التعريف  يضاعف 
 ، معين  ناقل  معلمات  جميع  قياس 
عرض جدول الموقع ، يفك ترميز و 
لقنوات  ل الفيديو  و  الصوت  يعرض 
نتائج  ال تصدير  يمكنه   . المفتوحة 
لملف bmp  و  csv  . يمكنه ايضا 
الطيفي  العرض  مشاهد  تصدير 
  csv و ايضا ملفات )bmp( كرسوم
يتم  عندما  هذا    csv ملف  مثل   .

استخدامه  يمكن  الكسل  استيراده 
لصنع خريطتك الخاصة . 

في البداية ، كنا قلقين انه سيكون 
سات  سباروز  تشغيل  الصعب  من 
من  القليل  على  يحتوي  النه    hd
جميع  ان  اكتشفنا  لكننا  و  االزرار 
تركيبة   . سبب  بال  كانت  مخاوفنا 
القائمة منطقية جدا و ليست عميقة 
خصوصا  مسرورين  كنا  و   ، جدا 
كانت  لقد   . تبديل  ال حلقة  عمل  من 
 . الوقت  نفس  في  دقيقة  و  سريعة 
مفاتيح  للوحة  حاجة  توجد  ال  حقا 
جيدة  الحلقة  هذه  مثل  مع  رقمية 

التصميم .
اذا  يا  كل المحلل  تقييم  يمكنك  ال 
لذا   . منافسة  اجهزة  مع  تقارنه  م  ل
لين  محل باختيار  قمنا   ، بهذا  قمنا 
 ( عالية  فئة  من  االغراض  متعددا 
 ) كابل   ، ارضي   ، صناعية  اقمار 
كبيرة  رسومي  عرض  شاشات  مع 
سات  سباروز  اداء  بمقارنة  قمنا  و 
hd  . كان القمر الصناعي تركسات 
42  شرق هو مصدر اشارة االختبار 
و  90سم  بقطر   طبق  استخدمنا   .
جدا  قوية  اشارة  يعطي  ال  الذي 

موقع  في  الصناعي  القمر  هذا  من 
اختبارنا في غرب بولندا . و بفضل 
سباروز  نقاط  اقوى  اكتشفنا  هذا 
االشارة  على  عثر  لقد   .  hd سات 
لالشارات  حتى  و  مشكالت  دون 
الضعيفة جدا و ايضا على االشارات 
المنخفضة  الترميز  معدالت  ذات 
اقوى  كونها  من  الرغم  على   . جدا 
غير  كانت  منافسية  فان   ، ظاهريا 
من  العديد  على  العثور  على  قادرة 
االشارات التي عالجها سباروز سات 
hd  دون مشكالت . انظر للخرائط 
معدل  نتائج  تعرض  التي  المرفقة 
تغيير الخطأ . اذا كان معدل تغيير 
ان  يعني  هذا  فان  صغير  الخطأ 
العثور  على  قادرا  يكن  لم  المقياس 
  hd على اشارة . ان موالف سباروز

كان ممتاز حقا . 
 ، قناة  ال قوة  نتائج  قارنا  عندما 
قريب    hd سباروز  ان  ترى  سوف 
نتائجه  ان  و  االخرى  للمقاييس  جدا 
 . منافسيه  من  اقل  ليس  و  اعلى 
معدل  قراءات  تقدم  االخرى  الخرائط 
ترى  ان  يمكنك  هنا   . الخطأ  تغيير 
سباروز  في  المستقبلة  النواقل  عدد 

سات  hd  و ليس للمحلالت االخرى 
 .  ) خريطتنا  في  صفر  النتيجة   (
نواقل  عدا  انه  المالحظة  الرجاء 
ناقل  بادراج  قمنا  فاننا   ، تركسات 
و  عمودي   (   1 استرا   من  قوي 
مثل  مع   .  ) ميجاهيرتز    11436
سباروز  قام   ، القوية  االشارة  هذه 
اعلى  خطأ  تغيير  معدل  بقياس 
جودة  مدى  ايضا  يثبت  مما  ملحوظ 

و قلة الضوضاء .
االفتقار  ان  نعتبر  كنا  البداية  في 
يكون  ان  يمكن  االعمى  البحث  الى 
انه  رؤية  بعد  لكن  و   . قصور 
خاصية البحث االعمى في منافسية 
العديد  على  العثور  تستطيع  ال 
الترميز  معدالت  ذات  االشارات  من 
المنخفضة ، قمنا بتغيير رأينا . ان 
 (  ini ناقل من ملفات اخذ بيانات ال
بدال من محاولة البحث االعمى عنها 

( يمكن ان يكون توجه منطقي . 
يمكن  واحد  شيء  هناك  ذلك  مع 
اذا   . بتحسينه  سباروز  تقوم  ان 
يمكن  ال  ناقل  هناك  كان  و  حصل 
ينتهي  ، سوف  قائمتك  في  استقباله 
 sync  ! مزامنة   " بنتائج  سباروز 
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Manufacturer SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany

Web www.spaun.com

E-mail contact@spaun.com

Phone +49-7731-8673-0

Fax +49-7731-8673-17

Model SPAROS SAT HD

Function  /  and DSS Signal Analyzer

Input frequency 950-2150 MHz

Input power level 40-120dBµV

Spectrum analyzer span values 0, 10 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1200 MHz

Symbol rate 1-45 Ms/sec

Video decoder MPEG2 and MPEG4

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2

Battery operation time ca. 2.5 hours

Dimensions 192 x 200 x 102 mm

Weight 1.5 kg
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راي احد الخبراء 
مفيد جدا لفنيي التركيب الذين يتعاملون مع اعدادات 
الهواة بفضل موالفه االستثنائي القادر على استقبال 

النواقل الضعيفة بمعدالت ترميز منخفضة .
عمل جيد جدا لحلقة الضبط . 
شاشة عرض ممتازة . 

المتوفرة    ini ملفات  بوجود  للضبط  سهلة  طريقة 
بسهولة و المحدثة .

 ، رسومية  و  رقمية  نتائج  ارسال  و  تخزين  امكانية 
مشاهد عرض طيفي و بيانات .

يمكن لفني التركيب ان يبرمج مسبقا المقياس للتركيبات القياسية ) 
مثل استرا 1  / هوتبيرد ( و الحقا القيام بجميع القياسات بأدنى جهد . 

ال شيء

فانه  ناقل . مع ذلك ،  ال قائمة  " في 
ان  قبل  الوقت  من  الكثير  يستغرق 
يقرر سات hd  انه غير قادر على 
ناقل . برأينا انه  استقبال مثل هذا ال
اشارة  على  العثور  جاهجدا  يحاول  

النواقل  جميع  كانت  اذا  بالطبع   .
من  االنتهاء  فان   ، استقبالها  يمكن 
سريع  يكون  النواقل  جميع  قياسات 

جدا .
مقياس    hd سباروز  سباون  ان 

يقوم   ، جدا  قوي  صناعية  اقمار 
 . االطباق  محاذاة  في  مثالي  بعمل 
اعجبنا على وجه الخصوص موالفه 
الحساس جدا ، الذي استطاع العثور 
خاصية   . الضعيفة  االشارات  على 

عملية  في  تكون  عندما   ، هامة 
الحصول  استمرار  و  طبق  محاذاة 
تستطيع  حتى  اشارات ضعيفة  على 
التركيز  على  الحصول  النهاية  في 

الصحيح .


